10 lat w Unii Europejskiej
W następnym roku obchodzimy waŜną dla Polski rocznicę. 1 maja 2014 r. minie 10 lat
od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
2004 rok to rok w którym nastąpiło największe w historii Unii Europejskiej rozszerzenie.
W struktury unijne przyjętych zostało wówczas 10 państw europejskich: Cypr, Czechy,
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry i Polska.
Jaka była nasza droga do Unii Europejskiej? Czy pamiętamy jeszcze o przygotowaniach
i prowadzonych negocjacjach? Aby stać się członkiem Unii Europejskie państwo musi przede
wszystkim wykazać ku temu chęć. Państwo, czyli my – jego obywatele. Poza tym kraj
kandydujący musi spełnić szereg warunków.
Do spełnienia mieliśmy wiele warunków, na szczeblach państwowych prowadzone były
szczegółowe kontrole. Prowadzone były negocjacje akcesyjne, ich początek to rok 1998.
Etapem I był screening – analiza porównawcza prawa krajowego, z tym unijnym. Badanie i
przegląd ustawodawczy trwał ponad rok. Przejście procedur wstępnych umoŜliwiło nam
dopracowanie własnych warunków negocjacyjnych. Po ich zatwierdzeniu przez Radę
Ministrów, nasze stanowisko podlegało konfrontacji podczas spotkać Międzyrządowej
Konferencji Akcesyjnej. W III etapie wypracowany został wspólny cel, a UE zdecydowała o
poszerzeniu swoich granic. Stworzony został szkic Traktatu Akcesyjnego, w którym zawarto
postanowienia wypracowane i wynegocjowane na przestrzeni lat. Podczas szczytu w
Kopenhadze (grudzień 2002 r.) ustalono datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 16
kwietnia 2003r. podpisany został Traktat Akcesyjny w Atenach, który stał się podstawą
prawną przystąpienia.
Ostateczna decyzja naleŜała do nas – obywateli. Swoją opinię na temat przystąpienia do Unii
Europejskiej wyraziliśmy w przeprowadzonym w dn. 7-8 czerwca 2013r. referendum. Zadano
wówczas jedno pytanie: „Czy wyraŜa Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej”. 77 procent Polaków opowiedziało się za wejściem Polski do
UE. Po 6 latach przygotowań i negocjacji – 1 maja 2004r. staliśmy się państwem
członkowskim Unii Europejskiej.
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